
 

  

COLÉGIO VICENTINO DA IMACULADA 

CONCEIÇÃO  
   

   

 
 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019. 

 

Da: Coordenação Pedagógica EF II – EM e Coordenação de Pastoral 

Para: Alunos, Pais/ Responsáveis do EFII e Ensino Médio. 

Assunto: Atividade de Final de ano letivo “NINGUÉM SOLTA A MÃO DE NINGUÉM!”.                                          

 
Prezados Responsáveis, 
 
É com grande entusiasmo que apresentamos o projeto “NINGUÉM SOLTA MÃO DE NINGUÉM!”, envolvendo os 
estudantes do Ensino Médio e Ensino Fundamental II com a parceira da equipe de professores, coordenações e 
Pastoral. 
 
Objetivos: 
Promover um momento de espiritualidade em agradecimento ao final do ano letivo. Proporcionar o encontro 

de alunos de diversos segmentos com o objetivo de juntos interagirmos, promovendo um princípio de nossa 

escola, que é o acolhimento. Além disso, permitir um encontro com educadores num outro espaço e com uma 

dinâmica que facilita a relação que continuará sendo construída no ano que se segue, ano de 2020. 

Ação Concreta Social: 

A oportunidade de experimentar um espaço diferente da sala de aula onde possam interagir equilibradamente. 

PROGRAMAÇÃO: 

Momento de espiritualidade. 

Lazer e diversão. 

Informações gerais do evento: 

 

 

 



 

Atenção: Demais informações, sobre o parque, estão no formulário de confirmação em anexo. 

Dia 06 de dezembro (sexta-feira) 

O evento está sendo organizado pela empresa PROJETO NATUREZA – CNPJ: 10.570.779-0001-34 

TEL.: 98753-8020 - 96470-0083 

A saída está prevista para 7h15min - na porta da escola. 

Retorno previsto para as 18h30min - na porta da escola. 

 

FORMAS DE PAGAMENTO. 

Valor R$150,00 – podendo ser parcelado em até três vezes. (Prazo máximo da 1ª parcela: 

07/10/2019) 

Forma de pagamento 1  

Transferência bancária IDENTIFICADA 

PROJETO NATUREZA TURISMO LTDA. 

Banco Santander - Agência 3405 – CC 13003586-4 CNPJ 10.570.779-0001-34 

 

Forma de pagamento 2  

DIRETO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA EFII – (CHEQUES) 3º andar. Professor André Batalha 

 

   ESTÃO INCLUSOS NESSE VALOR: 

 Translado em ônibus com ar condicionado e banheiro. 

 Guias autorizados. 

 ALMOÇO. 

 Não estão inclusos no preço bebidas e/ou lanches. 

 Uso do ambiente de lazer da piscina, fazendo exceção alguns itens que constam da 
autorização em anexo. 

 

Anexo a essa circular, segue a autorização que deverá ser entregue até o dia 30 de setembro de 2019. 

Contando com a presença de todos, estamos aqui à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Coordenação EFII 

Coordenação do EM. 

Coordenação de Pastoral. 

 


